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Style

i wnętrza


Showroom Kinnarpsa
w nowej odsłonie

Warszawski showroom Kinnarps
otworzył swoje podwoje w całkowicie
nowej odsłonie aranżacyjnej autorstwa
Piotra Wełniaka i Anity Chudeckiej.
Generalnym wykonawcą prac budowlanoaranżacyjnych była firma Xplan.
Showroom szwedzkiego producenta
mebli zlokalizowany jest w głównej
siedzibie spółki przy ulicy Puławskiej
w Warszawie i oferuje 400 mkw.
powierzchni wystawowej. Xplan wykonał
dwie sale typu open space, salę
konferencyjną oraz salę spotkań, jak
również dostarczył ściany mobilne Dorma
oraz ściany szklane Agence. Realizacja
nowego showroomu została oparta
na koncepcji Next Office™, która
zakłada tworzenie biura opartego
na aktywnościach, tzw. activity based
working.



Twój prywatny księżyc

Całodobowe wykorzystanie promieni słonecznych,
również przy niesprzyjającej pogodzie, umożliwiają
najnowsze rozwiązania technologiczne
zastosowane w lampie zewnętrznej Steinel
XSolar. Urządzenie, które może być
zainstalowane na każdym osiedlu czy w parku
logistycznym, wyposażone jest w czujniki
ruchu i zmierzchu oraz diody LED.
Dodatkowo funkcja watt-o-matic pozwala
na całonocne podświetlenie terenu przy użyciu
minimalnej mocy lampy. Biała lub srebrna
obudowa stworzona została z wytrzymałych,
odpornych na promieniowanie UV komponentów.



Zaproś korek do łazienki!

Płytki podłogowe i okładziny ścienne wykonane z… korka. – Przewaga korka nad
powszechnie stosowaną ceramiką dotyczy przede wszystkim komfortu cieplnego
i wygody – mówi Grzegorz Kolarski z firmy Wicanders. Dzięki komórkowej budowie
korek jest materiałem o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych oraz
wygłuszających, co jest istotne w przypadku wnętrz hotelowych. Największe obawy
dotyczące zastosowania korka w łazience może budzić kwestia odporności surowca
na panującą tam zwykle dużą wilgotność. Wicanders podkreśla, że wystarczy
odpowiedni montaż. Lakierowanie całości gotowej podłogi zabezpiecza przed wilgocią
szczeliny między płytkami. Zalety korkowych podłóg docenili m.in. właściciele
pięciogwiazdkowego Hotelu Manor House SPA, położonego w Chlewiskach koło
Szydłowca. Wicanders to marka premium z portfolio portugalskiego producenta
wyrobów z korka, firmy Amorim Revestimentos.
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Futurystyczny stolik z polskimi
korzeniami nagrodzony

Stolik Twist projektu Daniele Merini ze wzorem Hybrid Collection,
zaprojektowanym przez polskiego projektanta Maca Stopę dla Casali,
został zwycięzcą w nowojorskim konkursie Interior Design Best of Year
Honoree Award 2014 w kategorii „Furniture: Residential/Coffee and
Cocktail Tables”. Hybrid Collection przedstawia trójwymiarowe wzory
o organicznym kształcie na szkle o grubości 12 mm. To daje przestrzenny
efekt oraz wrażenie
zmienności i ruchu. Jest dostępny
w różnych trójwymiarowych
wzorach i kolorach
Hybrid
Collection.



Nowy wystrój Ibis Poznań
Centrum

Zakończono remont w hotelu Ibis Poznań Centrum
polegający na zmianie wystroju wnętrz powierzchni
publicznych oraz restauracji. Wykorzystanie drewnianych
elementów, jasnych kolorów oraz grafik na ścianach
i sufitach, otwarte przestrzenie w ciepłej tonacji
– te elementy cechują projekt Avanzi stworzony przez
Ateliers Archange i zastosowany w lobby. Wprowadzono
również koncept restauracyjny – Ibis Kitchen, gdzie
wykorzystano połączenie bieli, czerni i czerwieni
z drewnianymi akcentami i grafikami na ścianach.
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Beton na blat

Projektanci marki Morgan & Möller proponują
dopasowane do indywidualnych potrzeb blaty, które
sprawdzą się w hotelowych łazienkach czy
pracowniach w nowoczesnym stylu. Betonowy
produkt jest funkcjonalny i wytrzymały. Blaty
tworzone na zamówienie są wylewane w całości. Ich
intensywne używanie umożliwiają impregnaty, które
sprawiają, że materiał staje się odporny na działanie
wody i jest łatwy do utrzymania w czystości. Morgan
& Möller proponuje, oprócz oryginalnej kolorystyki
betonu, płyty w wersji barwionej: w antracycie, bieli
lub barwach zbliżonych do palety RAL.



CityFit w Spectrum
urządzone

Pierwszy CityFit w Warszawie znajduje się
w modernizowanym budynku Spectrum Tower przy
ul. Twardej 18. Nowoczesne i oszczędne wnętrza
łamane są ciekawym oświetleniem i oszczędnym
detalem ceramiki ściennej. Klub znajduje się
na pierwszym i drugim piętrze biurowca
i ma 2,8 tys. mkw. powierzchni. Jest samoobsługowy
– recepcję zastępują maszyny podobne
do bankomatów.
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